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1. Introdución 

 

O presente documento pretende dar resposta e servir de soporte de referencia académica 

ante a situación de enorme excepcionalidade derivada da crise do Covid-19 acontecida no 

tramo final do curso académico. Dende o Departamento de Xeografía e Historia, propóñense 

unha serie de adaptacións curriculares no marco das competencias establecidas a instancia 

das Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro 

trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

Quérese deixar constancia dende este departamento que soamente serán avaliables os 

contidos e competencias desenvolvidas antes da declaración do Estado de Alarma que 

motiva a suspensión presencial da actividade docente. Por esta razón, a terceira avaliación 

soamente terá un carácter recuperador de avaliacións anteriores cando sexa o caso ou de 

ampliación competencial de contidos previos, que non obstante, permitirá subir nota cando a 

avaliación das anteriores sexa positiva.  

Na materia de Economía de 4º da ESO, o alumnado participou no desenvolvemento dun 

Plan Proxecta, concretamente Galicons-net, polo que a orde e disposición dos contidos e 

estándares viuse alterada e modificada dende comezo de curso. Para o caso desta materia, 

terase en conta especialmente o traballado no marco deste Proxecto, que presenta uns 

obxectivos propios, metodoloxía e criterios de avaliación que poden consultarse na instancia 

de participación no Proxecta que se remite a raíz da convocatoria destes proxectos a 

comezos de curso.  

As materias de Ciencias Sociais de 1º da ESO e Cultura Clásica de 3º da ESO, presentan 

algunhas modificacións na configuración dos procedementos e criterios de cualificación con 

respecto ao resto de materias. Estas modificacións están recollidas e detalladas nos 

apartados correspondentes.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Adaptación dos Estándares de aprendizaxe (mínimos esixibles) 

1º ESO Ciencias Sociais, Xeografía e Historia 
B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer as relacións entre os movementos da terra 
e a existencia das estacións e do día e da noite, e comprender a súa importancia na 
distribución dos climas e da Biota. 

Coñece o sistema solar e os movementos terráqueos.  

Analiza e identificar un mapa. Localiza lugares ou espazos nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas e obter información sobre o espazo representado a partir da lenda e 
da simboloxía.  

Elabora ou reproduce mapas sinxelos iniciándose no emprego de recursos informáticos.  

O alumnado debe ser capaz de identificar as liñas básicas da orientación xeográfica e situar 
lugares no mapa mediante a lonxitude e a latitude, así como se saben descodificar 
información simbólica, e interpretala para describir o contido da información expresada nun 
mapa.  

Localiza nun mapa os elementos básicos que configuran o medio físico mundial, de España e 
de Galicia, caracterizando os trazos que predominan nun espazo concreto.  

Coñece o mapa físico do mundo nos seus trazos básicos e en particular de Galicia e España 

Compara os trazos físicos máis destacados (relevo, clima, augas e elementos bioxeográficos) 
que configuran os grandes medios naturais do planeta, con especial referencia a Galicia, 
localizándoos no espazo representado e analizando exemplos das paisaxes que resultan da 
actividade humana.  

Interpreta a paisaxe e medio natural do seu contorno e os Conxuntos Bioclimáticos, 
identificando os seus trazos característicos e relacionando elementos físicos, recursos e 
formas de asentamento rurais ou urbanos. 

Transfire os coñecementos adquiridos de cara á análise e interpretación dun espazo concreto 
e próximo, e comprende as interaccións que nel se producen, como a especificidade da 
paisaxe rural galega, as formas tradicionais de construción e asentamento ou as áreas 
urbanas.  

B1.2. Identificar e distinguir os sistemas de representación cartográfica, en soporte 
analóxico e dixital, e as súas escalas 

B1.3. Analizar e identificar o mapa, e coñecer as imaxes de satélite e os seus usos 
principais. 

B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, 
utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais unidades do relevo mundiais, os 
grandes ríos e as grandes zonas climáticas, e identificar as súas características. 

B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas 
características xerais. 

B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico europeo. 

B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades e os elementos principais do relevo 
continental. 

B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que 
conforman o espazo xeográfico europeo. 

B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do noso continente. 

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas 
consecuencias. 

B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas 
características xerais. 

B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico europeo. 

B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades e os elementos principais do relevo 
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continental. 

B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que 
conforman o espazo xeográfico europeo. 

B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do noso continente. 

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas 
consecuencias. 

B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Utiliza as convencións e unidades cronolóxicas e as nocións de evolución e cambio, 
aplicándoas a feitos e procesos referidos á prehistoria e historia antiga do mundo, da 
Península Ibérica e de Galicia. Emprega referencias temporais  

Realiza unha lectura comprensiva de fontes de información e comunicar a información obtida 
de forma correcta por escrito.  

Le de forma comprensiva diferentes fontes de información tanto arqueolóxicas como 
escritas, obtendo as ideas principais que conteñen e relacionándoas con outras para formar 
esquemas explicativos, sendo capaz de comunicalas utilizando correctamente a expresión 
escrita. 

Identifica e expón os cambios que supuxo a revolución neolítica na evolución da humanidade 
e valora a súa importancia e as súas consecuencias ao comparalos cos elementos que 
conformaron as sociedades cazadoras e recolectoras.  

Identifica os elementos básicos que conformaron as principais sociedades depredadoras e os 
cambios que acompañaron a revolución neolítica, constatando as consecuencias que esta ten 
na evolución da humanidade partindo das Civilizacións Mesopotámicas.   

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que 
determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos 
que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á 
vez no tempo (diacronía e sincronía). 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto 
adecuado. 

B3.6. Entender o proceso de hominización. 

B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a escala temporal de etapas 
como estas. 

B3.8. Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos 
históricos máis salientables da Prehistoria e da Idade Antiga, para adquirir unha 
perspectiva global da súa evolución. 

B3.9. Coñecer as características da vida humana correspondentes aos dous períodos 
en que se divide a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

B3.10. Identificar os primeiros ritos relixiosos. 

B3.11. Coñecer algunhas características da vida humana neste período, así como o 
establecemento e a difusión de diferentes culturas urbanas, despois do neolítico. 
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B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da escritura. 

2º ESO Ciencias Sociais, Xeografía e Historia 

▪ B1.2. Ter unha visión global do medio físico de España e de Galicia, e das súas 
características xerais. 

Identifica algunhas peculiaridades do medio físico español e galego 

▪ B1.3. Situar no mapa de España as unidades e os elementos principais do relevo peninsular, 
así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español 

▪ B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades e os elementos principais do relevo, así como os 
grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego. 

▪ B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que 
determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que 
facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

Coñece unha liña cronolóxica ou do tempo histórico 

▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 
tempo (diacronía e sincronía). 

Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto 
adecuado. 

Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. 

▪ B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en Europa e recoñecer a dificultade da falta de fontes 
históricas neste período. 

Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre o pasado. 

▪ B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 

▪ B3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 
socioeconómicos, políticos e culturais. 

Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

▪ B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na Península 
Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Identifica os trazos principais dun mapa histórico da Idade Media e Explica a importancia do 
Camiño de Santiago. 

▪ B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais. Recoñece as consecuencias dunha crise económica na demografía  

▪ B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. Describe as principais características da arte románica, gótica e islámica. 

3º ESO Ciencias Sociais  
▪ B2.1. Coñecer a organización administrativa e territorial de España. Distingue nun mapa político de España as Comunidades, capitais, provincias e illas 

▪ B2.2. Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector primario e 
secundario, e extraer conclusións. 

Coñece e compara datos sobre as poboacións activas de diferentes países e rexións 

▪ B2.3. Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa nos tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. 

Diferenza os sectores económicos europeos. 
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▪ B2.4. Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos Diferenza aspectos concretos dentro dun sistema económico ben definido 

▪ B2.5. Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións. Define desenvolvemento sustentable 

▪ B2.6. Localizar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial. Localiza no mapa do mundo as principais zonas mineiras e Localiza nun mapa as principais 

zonas produtoras e consumidoras de enerxía no mundo e, Identifica e nomea algunhas 

enerxías alternativas. 

▪ B2.7. Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas. Busca información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca 

▪ B2.8. Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo. Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo 

▪ B2.9. Analizar o impacto dos medios de transporte no seu contorno. Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto agrario e outro gandeiro 

▪ B2.10. Entender os fluxos e os bloques comerciais. Define dous indicadores económicos dun país, Describe as principais características do 

comercio internacional na actualidade e Enumera as características dos bloques comerciais 

▪ B2.11. Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia económica. Identifica os tipos de turismo e Valora a importancia do turismo na economía española e 

galega 

▪ B2.12. Analizar gráficos de barras por países e textos onde se reflictan os niveis de consumo, 
o comercio desigual e a débeda externa entre países en desenvolvemento e os 
desenvolvidos. 

Compara o consume interior de dous países segundo o seu nivel de desenvolvemento e 

Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional 

B2.13. Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores económicos Identifica factores e causas da pobreza 

3º ESO – Cultura Clásica 

B1.1. Localizar nun mapa fitos xeográficos e enclaves concretos relevantes para o 
coñecemento das civilizacións grega e romana. 

Sinala nun mapa o marco xeográfico no que se sitúan os distintos períodos das civilizacións 
grega e romana. 

Sitúa con precisión certos puntos xeográficos relevantes dende o punto de vista histórico  

B1.2. Describir os marcos xeográficos en que se desenvolven as civilizacións grega e 
romana ao longo da súa historia. 

Divide a xeografía de Grecia en tres grandes áreas e delimitar as zonas principais: rexións, 
illas, cidades e montañas. 

Sitúa Roma no marco xeográfico que lle corresponde e delimitar as montañas, mares, illas e 
ríos que forman parte da Península Itálica. 

B2.1. Identificar, describir e explicar o marco histórico en que se desenvolven as 
civilizacións grega e romana. 

Delimita e enmarcar os principais períodos da historia de Grecia: civilización minoica, 
civilización micénica, Idade escura, Idade Arcaica, Época clásica, Época Helenística. 

Delimita e enmarcar os trece séculos da historiade Roma. 

B2.2. Coñecer as principais características de cada período da historia de Grecia e Sitúa correctamente no tempo e no espazo a civilización minoica e a civilización micénica. 
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Roma, e saber situar nun eixe cronolóxico feitos históricos. Sitúa correctamente no tempo a denominada Idade Escura e os períodos da Idade Arcaica e 
da  Época Clásica, recoñecendo os seus principais logros. 

Sitúa correctamente no tempo o período coñecido como Época Helenística, recoñecer o 
cambio político fundamental que se produciu nesta época. 

Recoñece a fundación de Roma como acontecemento histórico 

Identifica elementos da herdanza histórica de Grecia e de Roma na historia do noso país e de 
Europa. 

B3.1. Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina 

Recoñece os principais deuses olímpicos. 

Coñece as principais divindades romanas. 

Coñece as principais divindades gregas. 

Nomea os seus principais dominios e atributos 

B3.2. Coñecer os mitos e os heroes grecolatinos, e establecer semellanzas e diferenzas 
entre os mitos e os heroes antigos e os actuais. 

Recoñece os principais heroes grecolatinos. 

Establece as principais diferenzas entres os heroes e os deuses. 

Recoñece a fronteira entre mitoloxía e historia. 

Coñece a influencia e pervivencia da mitoloxía grecorromana nas sociedades actuais.  

B4.1. Coñecer as características fundamentais da arte clásica e relacionar 
manifestacións artísticas actuais cos seus modelos clásicos 

Comprende a importancia da arte grega e romana no desenvolvemento da arte occidental. 

Identifica a existencia na pintura moderna e contemporánea de referencias clásicas e da 
mitoloxía, así como da orixe grecorromana de diversos aspectos da arte.  

B4.2. Identificar as características máis salientables da arquitectura grecorromana en 
relación cos edificios máis singulares. 

Identifica as principais características da arquitectura grega; coñece as diferentes partes de 
que se compoñía un templo grego, coñece algúns dos seus tipos e os exemplos que se 
conservaron. 

Recoñece a herdanza e influxo da arquitectura grega na arquitectura europea. 

B4.3. Coñecer as manifestacións escultóricas da arte grega e romana ao longo da Antigüidade e 
identificar a súa temática. 

Identifica as características da escultura grega e o seu significado. 

B5.1. Coñecer as características das principais formas de organización política 
presentes no mundo clásico, e establecer semellanzas e diferenzas entre elas. 

Coñece as principais institucións do sistema político espartano, a súa composición e as súas 
funcións. 

Recoñece as institucións que conformaban o sistema político ateniense, a súa composición e 
principais funcións e apreciar o papel destas para o correcto funcionamento da democracia 
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de Atenas. 

Identifica elementos das institucións gregas na herdanza histórica e cultural da nosa 
sociedade. 

B5.2. Coñecer as características e a evolución das clases sociais en Grecia e Roma. 

Identifica correctamente as tres clases sociais en que se organizaba a sociedade ateniense, as 
súas principais funcións, os seus dereitos e deberes políticos e sociais e a súa significación 
numérica. 

Coñece as tres clases sociais da sociedade espartana de Época Clásica, establece paralelos 
coa sociedade ateniense e identifica os aspectos militares que impregnaron a organización 
social espartana. 

B5.4. Coñecer os trazos máis salientables da vida cotiá en Grecia e Roma. 

Describe as características principais das casas gregas. 

Identifica as formas de vestir de homes e mulleres en Grecia e as súas principais roupas, o seu 
calzado e a estética masculina e feminina. 

Coñece as diferentes formas de traballo e valora o seu influxo no momento. 

B5.5. Identificar as principais formas de lecer da antigüidade. 
Describe as principais actividades de lecer dun cidadán grego e compáraas criticamente coas 
actividades da sociedade actual. 

B5.6. Relacionar e establecer semellanzas e diferenzas entre as manifestacións 
deportivas da Grecia Clásica e as actuais. 

Coñece as principais competicións deportivas gregas e as súas sedes. 

Identifica as cerimonias de inicio dos Xogos Olímpicos, frecuencia, lugares e métodos de 
adestramento dos atletas, principais probas, premios que recibían, posibles sancións, etc. 

Coñece o significado de pentatlón e o seu sentido como proba integrada, recoñece as probas 
que o formaban, as súas características e execución.  

B6.1. Coñecer a existencia de diversos tipos de escritura, distinguilos e comprender as 
súas funcións. 

Valora a escritura como sistema de comunicación e transmisor de cultura.  

B6.3. Recoñecer a presenza de elementos dos alfabetos grego e latino nos alfabetos 
actuais. 

Identifica as letras do alfabeto grego, coñecer a súa escritura. 

Valora a achega do alfabeto grego á escritura actual a través do alfabeto latino. 

Identifica en actividades e en comentarios de textos os elementos lingüísticos herdados do 
grego. 

B6.4. Coñecer a orixe común das linguas indoeuropeas. 
Recoñece os tipos de clasificación das linguas, a súa metodoloxía e os conceptos de familia 
lingüística e protolingua. 
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Coñece o concepto de familia indoeuropea, así como as súas principais características 
históricas, xeográficas e lingüísticas. 

B6.5. Identificar as linguas europeas romances e non romances, e localizalas nun 
mapa. 

Identifica as distintas linguas romances que se falan actualmente en España, sabe localizalas 
nun mapa e coñece o seu proceso de formación. 

B6.6. Identificar a orixe grecolatina do léxico das linguas de España e doutras linguas 
modernas. 

Identifica lexemas estudados no léxico científico e técnico da propia lingua e coñece o 
significado que achegan. 

B6.7. Distinguir e identificar latinismos, cultismos, semicultismos e termos 
patrimoniais. 

Coñece o proceso de creación de novos termos a partir dos orixinais, mediante o proceso de 
derivación e composición. 

Coñece o significado de certos latinismos comúns na lingua habitual e utilizalos 
correctamente no discurso. 

B6.9. Coñecer e utilizar con propiedade terminoloxía científico-técnica de orixe 
grecolatina. 

Identifica os lexemas de orixe grecolatina no léxico científico e técnico da súa propia lingua e 
coñecer o significado que achegan. 

B7.1. Recoñecer a presenza da civilización clásica nas artes e na organización social e 
política. 

Identifica algúns elementos da cultura grecolatina que perviven na actualidade. 

B7.2. Coñecer a pervivencia da mitoloxía e os temas lexendarios nas manifestacións 
artísticas actuais 

Identifica manifestacións artísticas modernas baseadas en temas mitolóxicos. 

B7.4. Realizar traballos de investigación sobre a pervivencia da civilización clásica na 
contorna, utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación 

Utiliza de maneira axeitada as tecnoloxías da información e a comunicación para recabar 
información e realizar traballos  

4º ESO Historia  

▪ B1.1. Explicar as características do Antigo Réxime nos seus sentidos político, social e 
económico. 

Analiza as características principais dun texto sobre o absolutismo e o Parlamentarismo; 

Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración 

▪ B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como novo movemento cultural e social en Europa e 
en América. 

Cita as características principais da Ilustración e do despotismo ilustrado 

B1.3. Coñecer os avances da Revolución Científica desde os séculos XVII e XVIII Coñece os avances científicos e sitúaos na súa época histórica 

▪ B2.1. Comprender o alcance e as limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII 
e XIX. 

Entende as causas dos procesos revolucionarios; 

Analiza as ideas clave dos textos do período revolucionario en Europa 

▪ B2.2. Identificar os principais feitos das revolucións liberais burguesas en Europa e América 
nos séculos XVIII e XIX. 

Comenta textos das revolucións burguesas apoiándose en preguntas guía; 

Reflexiona sobre o papel da violencia nos procesos históricos 
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▪ B3.1. Describir os feitos salientables da Revolución Industrial e o seu encadeamento causal. Coñece as causas e describe as características da Revolución Industrial en Inglaterra 

▪ B3.2. Analizar as vantaxes e os inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa; 

Compara a industrialización de Inglaterra coa doutros países europesos 

▪ B3.3. Entender o concepto de progreso, e os sacrificios e os avances que leva consigo. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais. 

▪ B3.4. Analizar a evolución dos cambios económicos en España e en Galicia, a raíz da 
industrialización parcial do país. 

Relaciona os cambios políticos coa situación económica na historia contemporánea de  

España 

▪ B3.5. Coñecer os principais avances científicos e tecnolóxicos do século XIX, e a súa relación 
coas revolucións industriais 

Elabora eixes cronolóxicos para sintetizar períodos e momentos históricos do s. XIX 

▪ B4.1. Identificar as potencias imperialistas e a repartición de poder económico e político no 
mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do XX. 

Explica razoadamente que o concepto imperialismo; 

Reflexiona sobre a globalización e os valores europeos 

▪ B4.2. Establecer xerarquías causais (aspecto e escala temporal) da evolución do 
imperialismo. 

 

Identifica as relacións causais entre colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

▪ B4.3. Coñecer os principais acontecementos da Gran Guerra, as súas interconexións coa 
Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados de Versalles. 

 

Diferencia as fases e características da I Guerra Mundial ; 

Analiza o novo mapa político de Europa. 

Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a dos aliados 

▪ B4.4. Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución Rusa. Reflexiona e analiza o alcance e implicacións internacionais da Rev. Rusa 

▪ B4.5. Relacionar movementos culturais como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer 
a orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, o expresionismo e outros 
"ismos" en Europa. 

Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século 

XIX; 

Compara movementos artísticos europeos 

 

▪ B5.1. Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes 
do período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e estudar a xerarquía causal nas 
explicacións históricas sobre esta época. 

Analiza interpretacións diversas de fontes históricas 

Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co presente e as posibilidades do futuro, 

como o alcance das crises financeiras de 1929 e de 2008 

Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller 

B5.2. Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa. Identifica os factores clave do auxe dos fascismos 

ECONOMÍA 4º ESO 

B1.1. Explicar a economía como ciencia social e valorar o impacto permanente das decisións 
económicas na vida das persoas. 

Valorar os recursos da economía para a vida social das persoas 
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B1.2. Identificar a terminoloxía económica básica e o uso dos modelos económicos, e 
familiarizarse con eles. 

 Identificar conceptos económicos básicos 

B1.3. Tomar conciencia dos principios da economía para aplicar nas relacións económicas 
básicas cos condicionantes de recursos e as necesidades. 

 Recoñecer principios económicos e aplicalos a casos concretos 

B3.1. Realizar un orzamento persoal distinguindo entre os tipos de ingresos e gastos, e 
controlar o seu grao de cumprimento e as posibles necesidades de adaptación. 

Realizar un orzamento persoal semanal ou mensual 

B3.2. Decidir con racionalidade ante as alternativas económicas da vida persoal, e relacionalas 
co benestar propio e social. 

Decidir con racionalidade sobre diferentes supostos económicos 

B3.3. Expresar unha actitude positiva cara ao aforro, e empregar o aforro como medio para 
alcanzar diversos obxectivos. 

Expresar unha actitude positiva cara o aforro como medio para acadar 
obxectivos 

B6.1. Valorar o impacto da globalización económica, do comercio internacional e dos procesos 
de integración económica na calidade de vida das persoas e no ambiente. 

Reflexionar sobre o impacto cotiá da globalización económica e os seus retos 

Realizar análises e proxeccións estatísticas sobre datos recollidos previamente Realizar análises e proxeccións estatísticas sobre datos recollidos previamente 

Administrar un espazo web e saber xestionar e compartir información en táboas de 
datos e gráficas 

Administrar un espazo web e saber xestionar e compartir información en táboas de datos e 
gráficas 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

• Envío, recepción e control e rexistro no caderno do profesorado da entrega de 
actividades nos prazos previstos (semanais ordinario) 

• Corrección das actividades recibidas (individual ou pequenos grupos) ben de 
recuperación ou de ampliación de competencias 

• Observación da participación e intervencións durante as videoconferencias 
(Cisco Webex) 

Para o caso da materia de Ciencias Sociais de 1º da ESO e Cultura Clásica de 3º da 
ESO: 
Para superar a materia na avaliación Ordinaria de xuño, os alumnos e alumnas 
deberán ter, polo menos, unha cualificación igual ou superior a 5 na primeira e na 
segunda avaliación. 

• Recuperacións: O alumnado que, despois do 16 de marzo, tivera pendente de recuperar, 

exames ou probas parciais relativas á primeira e/ou a segunda avaliación, deberá realizar 

un traballo de recuperación personalizado tendo en conta a súa evolución desde o 

comezo do curso. Este traballo terá que ser entregado antes do 15 de maio para ser 

avaliado polo profesor.  

• Valoración do traballo realizado polo alumno no curso escolar 2019/20: Á hora de 
asignar unha cualificación numérica definitiva na avaliación ordinaria de xuño, 
terase en conta a evolución do alumno/a na materia, antes e durante o período de 
suspensión das clases presenciais. Estudarase a situación persoal e familiar así 
como os recursos tecnolóxicos dos que consta a familia e terase en conta 
positivamente a participación e o grao de implicación nas actividades propostas 
polo profesor e a calidade dos traballos entregados polo alumnado individualmente 
durante o período de corentena. 

Instrumentos: 
 

• Rúbricas ordinarias adaptadas para a corrección de actividades e posibles 
traballos grupais 

• Fichas de reforzo e recuperación 

• Fichas de ampliación competencial de contidos previos 

• Caderno de clase para rexistro dos prazos de entrega individual e control de 
avaliación continua 

• Videoconferencias (Cisco Webex) 

• Elaboracións multimedia e emprego das Tics 

Cualificación 
final 

➢ Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobada: Media aritmética das 
cualificacións que poderá mellorarse (nunca baixar nin suspender) cos 
resultados da 3ª (fichas de ampliación competencial) ata nun 15% (1,5 
puntos) 

➢ Alumnado cunha das dúas primeiras avaliacións suspensas: Para a 
recuperación da suspensa terase en conta o traballo de recuperación 
realizado durante a 3ª. Será a partir de fichas, actividades e/ou traballos 
sobre estándares mínimos. De acadar estes unha valoración positiva nun 50% 
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do total, considerarase recuperada a avaliación. En casos dubidosos poderá 
realizarse unha pequena proba de preguntas breves sobre contidos mínimos 
a través de videoconferencia. 

➢ Alumnado coas dúas primeiras avaliacións suspensas: Entregaranse e 
proporanse fichas, actividades e/ou traballos de recuperación de cada 
avaliación. Considerarase que a avaliación está recuperada cando se dea 
unha valoración positiva nun 50% sobre o total. Para aquel alumnado que 
recupere unha avaliación e a outra non, poderase realizar unha pequena 
proba sobre a suspensa, consistente nunha pequena batería de preguntas 
xerais a través dunha videoconferencia individualizada que axude a 
determinar o aprobado ou suspenso.  
 

Para o caso da materia de Ciencias Sociais de 1º da ESO e Cultura Clásica de 3º 
da ESO:  
 

A. Análise e valoración do traballo realizado desde o inicio do curso ata o 16 de marzo: 

• 60% corresponderase coa 1ª avaliación  
• 40% corresponderase coa 2ª avaliación 

 
B. Análise e valoración do traballo realizado a partir do 16 de marzo: 

O traballo realizado polo alumnado individualmente durante o período de suspensión da 
clases presenciais poderá incrementar a nota ata un 1 punto. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

• Considerarase como unha posibilidade moi excepcional, na medida daquel 
alumnado que non entregou debidamente e de xeito correcto as actividades 
de recuperación durante a 3ª avaliación. Consistirá nunha proba de preguntas 
tipo cuestionario ou formulario online sobre a(s) avaliación(s) suspensa(s) a 
través dunha aplicación dixital 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  

• Os mínimos esixibles para cada estándar presentes na programación de curso. 
Poderán facerse excepcións con aqueles que presenten unha maior 
complexidade 

Criterios de cualificación: 

• A materia recupérase a través da entrega de fichas de actividades con 
contidos mínimos para cada unha das tres avaliacións 

• Será preciso acadar unha corrección positiva do 50% das actividades en cada 
avaliación para recuperar esa parte da materia. 

• Valorase especialmente a actitude colaboradora, a entrega en prazo e a 
vontade e interese. Estes aspectos teranse especialmente en conta no caso de 
solucionar posibles casos de notas dubidosas ou preto do aprobado  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

• Fichas de contidos mínimos (3 lotes, un por avaliación. O 1º xa foi entregado 
antes do estado de alarma) 

• Corrección e valoración das fichas entregadas 

• Poderase realizar de xeito extraordinario e se fose necesario, unha 
videoconferencia personalizada para aclarar supostos 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• Durante este trimestre e seguindo as instrucións da orde que motiva esta 
adaptación curricular, a terceira avaliación terá un carácter recuperador, 
diagnóstico de aprendizaxes previas e non poderá servir para ampliar 
novos contidos no presente curso 2019/20. Non obstante, contémplase a 
posibilidade de ampliar o abano das competencias. Así pois, as 
actividades que se realizarán son: 

• Recuperación de avaliacións anteriores suspensas: a través de fichas de 
reforzo, pequenos traballos ou probas dixitais a distancia 
(videoconferencia, cuestionarios...) 

• Actividades de ampliación de competencias para alumando coas 
avaliacións anteriores aprobadas (servirán para subir nota de entregarse 
correctamente en prazo e contidos) 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• A metodoloxía tentará adaptarse ás particularidades de cada alumna/o 
na medida das súas posibilidades de conexión a distancia a través da 
rede. Unha vez consultado o informe da dirección do centro, 
coordinado cos titores e o equipo orientador, constátase que a data de 
presentación desta adaptación, son inexistentes os casos de alumando 
que poderíamos definir como “totalmente desconectado”. Se ben é 
certo que non todos e todas teñen o mesmo equipamento e recurso, 
todos dispoñen ao menos dalgún dispositivo; sexa ordenador, tablet, ou 
móbil, para realizar unha mínima interacción. Constátase que a práctica 
totalidade do alumnado ten ordenador logo do reparto de material 
informático por parte da Consellería que solucionou algúns casos. 
 

• Polo tanto, a metodoloxía didáctica deste departamento consistirá na 
comunicación telemática co alumnado a través da rede, 
preferentemente por vías coñecidas de antemán polo alumnado, como 
pode ser o correo electrónico e outras aplicacións de uso compartido de 
documentos. Irase introducindo ao alumnado en novas aplicacións e 
recursos progresivamente como parte dunha necesaria ampliación da 
competencia dixital. 

• Enviaranse actividades por correo electrónico, marcando uns prazos de 
entrega e daráselles publicidade de igual xeito dende a web do centro 
cunha periodicidade semanal 

Materiais e recursos 

• Fichas de reforzo e recuperación en formato dixital  

• Fichas de ampliación de competencias  

• Correo electrónico  

• Páxina web do centro 

• Videoconferencia (Cisco Webex) 

• Formularios/cuestionarios online e outros recursos didácticos en rede 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Deberá informarse ao alumnado de cada curso e materia das 
adaptacións obxecto deste documento. Este procedemento 
realizarase a través de correo electrónico e/ou videoconferencia. 

• Ofrecerase a referencia de consulta deste documento en caso de 
ser requirido polas familias do alumnado  

• A información e as metodoloxías sobre as recuperacións de 
materias pendentes ou avaliacións anteriores deberán ser 
comunidades e recoñecidas por cada alumno/a, remitíndose a 
este documento 

Publicidade  

• Os cambios metodolóxicos e curriculares que resulten desta 
adaptación da programación ordinaria, serán oportunamente 
informados por diferentes medios: 

- Web do centro 
- Correo electrónico ao alumnado cun resumo dos mesmos 
- Videoconferencia co alumnado/familias de ser precisa 


